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Kritéria hodnocení práce úroveň 

výbor-

ná 

výborná 

minus 

velmi 

dobrá 

velmi dobrá 

minus 

dobrá  nedosta-

tečná 

nelze 

hodnotit 
Stanovení cíle práce a míra jeho 

naplnění 
 X      

Logika struktury práce   X     
Hloubka provedené analýzy vč. 

nároků na podkladové materiály 
 X      

Práce s českou literaturou včetně 

citací 
 X      

Práce se zahraniční literaturou 

včetně citací 
  X     

Využitelnost návrhů  

a doporučení 
   X    

Formální úprava práce (text, 

grafy, tabulky) 
 X      

Stylistická úroveň   X     

 

Pozn.: Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte „ x“. 

 

Hlavní pozitiva práce: 

Práce se zabývá ekonomickou resiliencí regionů, přičemž sleduje především období let 2008-2012, což by mělo 

umožnit definování závěrů vedoucích ke zvýšení odolnosti regionů vůči budoucím krizím. 

 

Hlavní negativa práce: 

Hlavním negativem práce je její pouhá deskriptivnost. Student velice pečlivě a metodicky popisuje zjištěné 

skutečnosti. Bohužel však z tohoto popisu nevyvozuje žádné závěry kromě závěrů metodických, které jsou však 

nedostatečně zdůvodněny. Rovněž nedostatečně zdůvodněn je výběr států, pro které byla analýza provedena. 

Za negativum práce lze rovněž považovat stylistickou úroveň, která odpovídá více než vědeckému textu 

popularizační literatuře. Student v práci používá a následně komentuje barevné škály. Diplomovou práci však 

předložil k oponentuře v černobílém vyhotovení, přičemž barevné škály byly zvoleny tak nevhodně, že v tomto 

provedení znemožňovaly čtení přiložených tabulek.  

V práci se vyskytují překlepy a pravopisná chyby, které však nemají vliv na celkové vyznění práce. 

 

Otázky k obhajobě (1-2): 

Jaké faktory podle Vás nejvíce ovlivňují ekonomickou resilienci regionů a proč? 

Jaká byste doporučil opatření pro zvýšení ekonomické resilience českých regionů? 

 

Práce    JE
2
   -   NENÍ

2
   doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň
3
: velmi dobře 

 

 

V Pardubicích dne 20.5.2016     Podpis oponenta: 

                                                 
1
 Údaj je významný pro posouzení vztahu oponenta k tématu práce. 

2
 Nehodící se prosím škrtněte. 

3
 Do rámečku prosím vypište slovní hodnocení z této škály: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře 

minus, dobře, nevyhověl/a 

 


